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KALUNDBORG FIRMA OG FAMILIE SPORT 
 
Måske vil den friske læser af dette nyhedsbrev 
tænke, plejer det at hedde Kalundborg Firma- og 
Familie Sport? Og nej det er rigtigt.  
På Generalforsamlingen i marts måned blev det 
besluttet, at vi skulle ændre vores navn så vores 
medlemmer ikke er i tvivl om hvem der kan være 
medlemmer hos os, det kan jo alle. 
 
Vi plejer jo at starte alle vores kategorier op i 
begyndelsen af september måned, men 
Kalundborg Svømmehal trængte til en 
renovering, så der kan vi første starte op i 
begyndelsen af oktober. 
 
Vores forretningsfører har ved hjælp af vores 
konsulenter i Dansk Firmaidræt får tilpasset vores 
hjemmeside, så nu foregår indmeldelse og 
kontingentbetaling på hjemmesiden. Det er ret 
smart og nutidigt. På denne måde slipper vi for 
restancer, som igen betyder at vi kan fastholde 
vores meget lave kontingent. 
 
Vi håber at ser jer alle igen og også meget gerne 
nye medlemmer, der har lyst til at nyde godt af 
vores mange tilbud. 

Bjarne K Pedersen, formand 
 
 
Frivilligt arbejde  
Tak til de af foreningens medlemmer der deltog i 
Ren Natur. Der blev samlet affald i 3 timer, både 
for at støtte en god sag, og for at tjene et beløb til 
foreningen, og tak til de medlemmer, der var 
frivillige ved Tour de France, og dermed sikrede 
et beløb til foreningen. 
 

Pensionsalderen ændres  
Fra denne sæson ændres pensionsalderen fra 65 
år til 67 år. Dermed følger vi den pensionsalder 
der generelt gælder i samfundet. 
 

 

 
Nyt tilmeldings-og betalingssystem  
Fra denne sæson tilmelder du dig via foreningens 
hjemmeside, og betaler samtidig. Det gøres på 
www.kalundborgfirmasport.dk  
 
Under hver sportsgren kan du tilmelde dig. Vær 
opmærksom på, at hvis du ønsker at spille Padel, 
så skal tilmeldingen foregå under Padel, da der 
skal betales banegebyr. Ved tilmeldingen har du 
mulighed for at vælge at tilmelde dig flere 
sportsgrene. Gør du det, får du efterfølgende 
tilsendt en rabatkode, så du kan registrere dig 
gratis til de øvrige aktiviteter. 
 
Det er stadig den samme billige pris:  
Kr. 350,00 for en voksen, kr. 175,00 kr. for unge 
under 18 år og kr. 175,00 for voksne over 67 år.  
Padelspillere betaler baneleje på kr. 1.200,00 for 
sæsonen. De første 600 kr. betales sammen med 
tilmeldingen, resten betales ved nytår.  
 

Husk 

Ét kontingentet giver stadig adgang til alle 
foreningens aktiviteter. 

Ulla Sørensen, forretningsfører 
 
Volleyball 
Sæsonen 2021/2022 blev forlænget, da der var 
flere spillere, som gerne ville spille efter sæsonen 
var afsluttet i april måned, dejligt med 
engagerede medlemmer. 
 
Sæson 2022/2023, starter op den 6/9 2022, og 
formanden forventer en masse spillerglæde ved 
opstart. Vi spiller som vi plejer i den gamle hal, 
hver tirsdag klokken 18.00. 
 
Der har da været en del snakken på vores 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4240754692
40802/ 

Martin Pedersen, Volleyball 

http://www.kalundborgfirmasport.dk/
https://www.facebook.com/groups/424075469240802/
https://www.facebook.com/groups/424075469240802/


BADMINTON 
Sommeren går så småt på hæld, og det betyder 
at KFS skal i gang med de indendørs idrætsgrene 
– herunder badminton. Vi håber at rigtig mange 
”nye som gamle” vil spille badminton den 
kommende vinter. 
 
Vi har fået tildelt stort set de samme tider i 
Kalundborg Hal 1 og få timer i Nyruphallens 
Gymnastiksal  – de er dog rykket en halv time. 
 
De tildelte tider til badminton er: 
Kalundborg Hal 1 (gamle hal): 
MANDAG 18.00 – 21.00,  
TIRSDAG 16.00 – 17.00 samt 20.00 – 21.00,  
TORSDAG 19.30 -21.30. 
Nyruphallens gymnastiksal: 
ONSDAG 19.00 – 22.00 
 
Vi har i år valgt først at tilbyde de ”gamle” spillere 
samme tider som de havde sidste vinter, hvorfor 
en del tider allerede er besat. 
 
Resten af tiderne kan man sikre sig ved at 
kontakte undertegnede udvalgsformand på tlf. 20 
73 17 42 eller møde op på Klostertorvet lørdag 
den 3. september 2022 til BEVÆG DIG, hvor 
Kalundborg Firma og Familie Sport vil stå på en 
informationsstand kl. 10.00 – 14.00. 
 
Læs om tilmelding og betaling af kontingent 
tidligere i dette nyhedsbrev. 

Kirsten og Arne, Badmintonudvalget 
 
L’Hombre - Nu må det snart være nok 
I flere måneder har det været dejlig solskin, 
hedebølge og i øvrigt dejligt vejr, men der er flere 
der ikke har haft lejlighed til at spille l´hombre. 
Det kan gå ud over der psykiske helbred. 
 
Men der er håb forude, og ingen grund til at gå til 
psykiater. For når vi kommer ind i september 
starter l´hombre, sammen med alle de andre 
aktiviteter i KFS. Allerede mandag den 5. eller 
tirsdag den 6. september kan du igen komme til 
at spille l´hombre. 
 
Det er uden tvivl godt for dit mentale helbred. 
Det er godt at få rusket op i de små grå, altså 

hjernecellerne. Så vi ”gamle spillere” mødes igen, 
og alle nye er særdeles velkomne. 
 
Kunne du være interesseret i at stifte bekendt-
skab med dette herlige kortspil, så kontakt mig. 
Mulighederne for at kontakte mig finder du på 
Kalundborg Firma og Familie Sports hjemmeside. 
Jeg glæder mig meget til at høre fra dig, hvad 
enten du er ung, gammel, dame eller mand. 

Bjarne Elmue, L´hombreudvalget 
 
AKTIVITETSSTART VINTER 2022/2023 
 
Badminton: 
Mandag den 5. september 2022 m.fl. Se nærmere 
om tider og steder på hjemmesiden. 
Banefordeling foregår lørdag den 3. september 
2022, på Klostertorvet kl. 10/14 v/Bevæg Dig, 
eller kontakt udvalgsformand.  
 
Billard: 
Tirsdag den 6. september 2022, kl. 17.00, i 
Tømmeruphallen 
 
L’Hombre: 
Mandag den 5. september 2022, kl. 10.00, og 
tirsdag den 6. september 2022, kl. 19.00, 
Aktivitetscenter Munkesøen 
 
Bowling: 
Onsdag den 15. september 2022, kl. 19.00, i 
Citybowling, Holbæk 
 
Svømning: 
Fredag den 7. oktober 2022, kl. 17.00, i 
Svømmehallen 
 
Volleyball: 
Tirsdag den 6. september 2022, kl. 18.00, i 
Kalundborghal 1 
 
Padel: 
Mandag den 5. september 2022, kl. 17.00, hos 
Padel-Fun4All 
 
Kom i Form: 
Onsdag den 8. september 2022, kl. 16.00, i 
Kalundborg Hal 1 
 

 
Læs mere om aktiviteter og kontaktpersoner på hjemmesiden: www.kalundborgfirmasport.dk 

Forfattere til dette Nyhedsbrev: Formand Bjarne K. Pedersen, forretningsfører Ulla Sørensen, 
udvalgsformænd Arne Bang Petersen, Martin Pedersen og Bjarne Elmue samt sekretær Bente Olsen 
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